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چكیده
عقل و خرد ،زبان مشترک همه ی انسان ها و نقطه ی اتّکا ی سخن و مبادله ی کالم است .با اینن زبنان اسنت کنه دمن بنه
برقراری ارتباط م پردازد  ،دلیل و استدالل م ورد و مبنای برای اثبات عقاید و باورهای قابل دفاع خود م یابند.با درنین
بر بن مایه های کالم مولوی به عنوان یک از اندیشمندان و صاحبنظران بزرگ در عرصه ی عرفان و تصوف  ،درم ینابی کنه
مفهوم عقل و درایت در نیاه و نیرش او از جاییاه بنیادین برخوردار است .این مقاله با عنوان « شیوه های پرورش خنرد در
مثنوی معنوی » درصدد است تا با مبنا قرار دادن این نکته که مولوی برای عقل انسان مراتبن قاینل اسنت ا بنا بهنره اینری از
پژوهش درون متن و ارایه و تحلیل داده ها ،ضمن یاد وری و تاکید بر پاییاه ارزش عقل در اندیشه و کنالم مولنوی  ،شنیوه
های پرورش خرد را برشمارد و در نهایت  ،به نتایج زیر دست یابد.
 -۱انسان قادر است عقول جزوی را ن که خداوند به جهنت کاربردهنای مختلنر در ات او تعبینه کنرده اسنت ن بنا
پروراندن  ،به شکل یک پارچه و کامل در قالب عقل کل بریزد
 –۲انسان م تواند با پیوند و اتحاد عقل کل با جوهره ی فرینش ن یعن عشق ن به کمنال نسنب و معرفنت نهنای
دست یابد.
 –۳شاید کلیدی ترین دستاورد این پژوهش دریافت این مطلب باشد که در تمام مواردی که مولنوی سنخن از عقنل و
پرورش ن به میان ورده  ،عقل دین را در نظر داشته است و از نوع فلسف ن پرهیز دارد .به بیان دیینر  ،تعنالی مولنوی در
حوزه ی پرورش خرد در قالب پست مدرنیست محض نم انجند و منرا ا ندیشنه ی او بنا هنر تیناه ن فلسنف  ،جامعنه
شناسانه  ،کالم  ،روان شناسانه و  – ...در نهایت بر قاف دین م نشیند و رام م ایرد.
کلیدواژهها :عقل ( خرد )  ،عقل کل  ،عقل جزوی  ،شیوه های پرورش خرد ،عشق  ،حکمت دین  ،مثنوی ،مولوی

مقدمه

 ریشه ی لغوی عقل  :عقل در لغت به معنای ( حبس کردن ) و ( در بند کردن ) است (.تاج العروس  ،ج، ۸
واژه ی عقل)
بر این مبنا می توان عقل را فهمیدنی دانست که صاحبش را از آن چه سزاوار نیست ؛ باز میی دارد (.المییزان ،
ج ، ۲ص )۲۵۵
این نوع فهم  ،از حاق فطرت انسانی ناشی می شود و گرایشات نفسانی در آن دخالتی ندارد (.معجیم مقیاییس
اللغه  ،ج  ، ۴واژه ی عقل )
در فرهنگ لغات عربی  « ،عقل » هم به صورت فعل آمده است و هم به صیورت اسیم.از ایین رو هیم معنیای
اسمی دارد و هم معنای مصدری  .الف ) معانی اسمی « عقل »  - ۱ :نیروی عاقله ای است که در وجود انسیان
نهاده شده است یا به تعبیر عالمه طباطبایی « نفس مدرک »انسان است ( .المیزان  ،ج ، ۱ص ) ۴۰۴

 – ۲عقل ،علمی است که به واسطه ی نیروی نفس حاصل می شود ( .تاج العروس  ،ج ، ۸واژه ی عقل )
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ب ) معانی مصدری « عقل »  :برای بیان فعلی که به وسیله ی قوه ی عاقله انجام میی شیود  ،از واژه ی عقیل
استفاده می کنند.از این رو معنای مصدری عقل را « فهمیدن » و « تیدبرر کیردن » دانسیته انید (.فیروزآبیادی ،
القاموس المحیط  ،ج ، ۴واژه ی عقل )

 جایگاه عقل در آموزه های دینی  :عقل یكی از قوای مدرکه و اسباب تمییز و تشخیص انسان و فصل
ممیز او با دیگر موجودات است و خداوند در قرآن همواره او را به بهره گیری از این موهبت ارزشمند
فراخوانده است  .وجود آیات فراوان در کالم وحی پیرامون تعقّل ،حاکی از آن است کیه دعیوت بیه
تدبرر و تفكّر در قرآن نمونه ای از اهتمام به اندیشیدن است.

به عنوان مثال  ،در آیه ی ( )۲9از سوره ی ( ص ) خداوند می فرماید  « :کتاب انزلنیاه الییم مبیارک لییدبرروا
آیاته و لیتذکّر اولوا االلباب »  « :نامه ای است فرستادیمش به سویت  ،فرخنده  ،تا به آیت هایش بیندیشند و تیا
یادآور شوند خردمندان» .
یا در آیه ی () ۴۴از سوره ی ( نحل ) چنین می خوانیم  « :بالبیرنات و الزّبر و انزلنا الیم الذّکر لتبیرن للنّیاس میا
نزّل الیهم یتفكّرون  « : » .با نشانی ها و نامه ها و فرستادیم به سوی تو نامه را تا بیان کنی برای مردم آن چیه را
که فرستاده شده است به سوی ایشان ؛ باشد که بیندیشند» .

۱

در میان احادیث ائمه ی دین نیز ،جمالت و توصیه های فراوانی وجود دارد که همگی بیانگر پایگیاه و قیدرت
تاثیر این ودیعه ی الهی در سیرتكامل روحی و معنوی انسان است.امام علی ( ع ) می فرمایند  « :العقل رسیو ل
الحق »  :عقل  ،رسول حضرت حق است (.فلسفی  ، ۱36۸ ،ج  ، ۱ص ) 36۵
خداوند حكیم همواره با زبان دو حجت خود با انسان سخن گفته است .یكیی زبیان عقیل( پییامبر درونیی) و
دیگری زبان وحی از طریق انبیا ( پیامبر بیرونی ) .
در روایتی از امام صادق ( ع ) آمده است  « :حجه اهلل علی العباد النبی و الحجه فیما بین العباد و بین اهلل العقیل
 :».حجت خداوند بر مردم پیامبر است و حجت بین مردم و خداوند  ،عقل ( .همان،ص )3۱3
بدین ترتیب  ،واکاوی عقل در حوزه معرفتی  ،بی شم یكی از مهم تیرین مسیائل تاثیرگیذار در زنیدگی بشیر
است.چرا که انسان از راه عقل از یم سو به خودشناسی می رسد و از دیگرسیو  ،ایین خودشناسیی او را بیه
غیرشناسی ی که نشانه ی کمال جویی انسان است و چشمه های حكمیت و معرفیت را بیرای آینیدگانش میی
گشاید ی رهنمون می شود.

 عقل و خرد در ادبیات فارسی  :از آن جایی که با نیروی عقل مفاهیم و مسایل و امور را درک می کنیم
و درست را از نادرست و به قول موالنا « زشت را از نغز » تشخیص می دهیم ؛ در آثار اندیشیمندان ،
فیلسوفان و عرفای بزرگ تاریخ ادبیات کشورمان ی قبل ییا بعید از مولیوی ی بیه مطالیب و تعبییرات
فراوانی پیرامون عقل و خرد برمی خوریم که به طور کلیی در دو حیوزه ی فلسیفه و عرفیان قابلییت
طرحی متفاوت دارد.عقل در فلسفه ،عزیز  ،محترم و ستوده است و اساس کار فیلسیو
است .در عرفان نه همیشه از عقل ستایش می شود و نه اساس کار عار

بیر آن مبتنیی

در شناخت اسرار و حقیایق

مبتنی بر آن است.
 -۱واژه عقل در قرآن به صورت اسم نیامده و مترادف های اسمی آن مانند « حجر  ،نهیه  ،لب و...به کار رفته است  .به عنوان مثال واژه ی « لُبّ»
به معنی عقل ناب و تعقل عمیق  ،عقل خالص و ناآلوده  ،شانزده بار در قرآن آمده است (.ر .ک  .بقره  – ۲۶۹ / ۱۶۹ ، ۱۷۹ /آل عمران ، ۷ /
 – ۱۹۰رعد  – ۱۹ /یوسف  -۱۱۱ /ابراهیم . ۵۲ /کاربرد عقل در قرآن به صورت فعل – افال تعقلون  ،افال یعقلون و  –...مشهود است (.ر.ک .
نسا – ۸۲/یس  – ۶۸ ، ۳۶ /انعام  – ۱۵۱ ، ۶ /بقره  – ۲۱۹ ، ۲ /یوسف  – ۱۲ ، ۲ /غافر  – ۶۷ ، ۴۰ /انبیا . ۶۷ ، ۶۶ ، ۲۱ /
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در حوزه ی ادبیات فارسی و عرفانی ما  ،چه در حوزه ی نثر و چه در حوزه ی نظم  ،سخن از عقل و اقسام و
مراتب آن بسیار است .گاهی عقل ستایش شده است ؛ چراکه نخستین تجلی الهی و اولین آفریده ی خدا
،زیربنای جهان هستی  ،رسول الهی  ،حقگرا ،حقیقت جو  ،همراز خدا  ،پیشوا و راهنمای انسان به سوی حقایق
 ،وسیله ی عبادت حق  ،چراغ عبودیت  ،متمایزکننده ی حق از باطل  ،طاعت از معصیت و علم از جهل است
«تا چه عالم هاست ،در سودای عقل

تا چه با پهناست  ،این دریای عقل» ( مثنوی  ،نیكلسون  ،۱3۷۱ ،دفتر، ۱

بیت .)۱۱۰9
گاهی نیز عرفای ما بر عقل تاخته و سخت به نكوهش آن پرداخته اند .به ویژه زمانی کیه بحیث تقابیل عقیل و
عشق و ناتوانی عقل از شناخت حق و وصال او و کشف حقایق و اسرار و امور ماورای جهان مادی به میان می
آید ؛ عقل جزوی و مصلحت اندیش در نظر است نه عقل کل و « اورل ما خلیق اهلل العقیل » ؛ بنیابراین میورد
نكوهش و ذم قرار می گیرد.
به طور کلی  ،پرداختن به عقل در کالم شعرا به شكل اعم و در نگرش مولیوی بیه شیكل اخیصر آن  ،نگیاهی
صرفا شاعرانه نیست ؛ بلكه مبنای کار همه ی آن ها برهان های عقلی و استداللی بوده است.

 عقل در نگاه مولوی  :پیش از مولوی  ،بزرگانی چون سنایی  ،خاقانی  ،نظامی  ،عطار و عرفایی چیون
ابوسعید ابی الخیر ،عین القضات همدانی  ،نجم الدین رازی و  ...مطالبی در مورد عقل گفتیه و نوشیته
اند اما سخنانشان در برابراندیشه های مولوی بسیار محدود و اندک است .مولوی در مثنوی خیود بییش
از ( ) ۵۰۰بار واژه ی خرد و عقل و عقول را همراه با تعبیرات و اصطالحات متعدد و با بهره گییری از
تمثیل های متنوع و شیوا به کار برده است که در نوع خود بسامدی بی سابقه دارد .بی تردیید موالنیا ،
جالل الدین بلخی ،یكی از عارفان بزرگ مسلمان و پرورش یافته ی مكتب تصو

اسیت .او نیه تنهیا

گرایش های عرفانی پیش از خود را به خوبی می شناسد ؛ بلكه بیا آرا و عقایید فالسیفه  ،متكلمیان و
صاحبان آرای فقهی و تفسیری نیز آشنایی دارد .انس او با آیات و احادیث نبوی و نیز آگیاهی اش بیه
تاریخ و حكایات اسالمی به خوبی از مجموعیه ی اشیعار و اقیوالش پیداسیت (.ر.ک  .بیدیم الزمیان
فروزانفر  ،آیات و احادیث مثنوی  ،قصص و تمثیالت مثنوی و عبدالحسین زرین کوب  ،سرّ نی  ،ج ۱
 ،ص  ۲۷۷به بعد )  .با این توصیف  ،مولوی با عنایت به جایگاه خرد در قرآن  ،میذهب و عرفیان ،در
جای جای کتاب مثنوی به اهمیت  ،توانایی و کارکرد عقل اشاره می کند و به ستایش و تمجید آن می
پردازد .آن چنان که گویی فیلسوفی خردگرا و یا متكلمی استداللی از عقل سخن میی گویید .البتیه در
این میان  ،به ابیات و عباراتی نیز برمی خوریم که عقل را نكوهیده و مورد سیرزنش قیرار داده اسیت.
این برخورد دوگانه ممكن است خواننده را دچار سرگشتگی و تحلیل و درک درست ابییات را دچیار
دشواری نماید .با بررسی پژوهش های فراوانی که در این زمینه صورت گرفته است ؛ می توان به ایین
نتیجه رسید که مولوی همچون دیگر مشایخ صوفیه به طورکلی عقل و خرد آدمی را نفی نمی کند بلكه
آن را واجد مراتبی می داند و برای هر مرحله حدود و ثغوری قایل است .او ضمن این که راه وصیول
به معرفت را گذر از حكمت بحثی و منطق ذهنی می داند ؛ به عقل به عنوان یم ابزار بیرای شیناخت
حقیقت و تشخیص راستی و ناراستی نگاه می کند و در هر مرتبه مادام کیه عقیل در همیان حیدود و
جهات حرکت می کند ؛ نه تنها مذموم نیست بلكه از لوازم ضروری حیات آدمیی است.شیناخت ایین
مراتب عقالنی همراه با شناخت مراتب حقیقت و نیز شناخت مدارج کمال نفس آدمیی و ارتبیاا ایین
مراتب با یك دیگر  ،بنیاد اندیشه ی عرفانی مولوی را تشكیل می دهد .در نگاهی دیگر درمی ییابیم کیه
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واکاوی عقل در حوزه ی معرفتی از دیدگاه موالنا از آن جهت اهمیت دارد که عقل وسیله ی هیدایت
و پیامبر درونی انسان است؛ انسان را به حق مومن می سازد و به معبود نزدیم می کند .البتیه در نگیاه
مولوی عقل به تنهایی قادر به ارایه ی برنامه کامل هدایتی برای بشیر نیسیت و در ایین مهیم نییاز بیه
هدایت و راهنمایی انبیا دارد تا به تكامل برسد .موالنا معتقد است که عقل با راهنمایی پییامبران الهیی
به معرفت صحیح و شناخت می رسد .آنگاه ایمان آورده  ،به زیبایی ها می رسد و هر زیبایی را مظهیر
جمال خدا و به حقیقت  ،عین جمال خدا می داند .عقل در مثنوی  ،چشمه ای جوشان ،گیوهری تابیان
و لطیفه ای است که خداوند در نهاد آب و گل انسان نهاده است تا بیه میدد آن بتوانید جهیان را بیه

تسخیر درآورد  ،کوه و بحر را بشكافد ( مثنوی ،نیكلسیون  ، ۱3۷۱ ،دفتیر  ، 6بییت  )۲9۷3 – ۲9۷۱و
توانایی خویش را به رخ تمام موجودات بكشد .انسان با قوای عقالنی می تواند جینس را از نیاجنس ،
نغز را از زشت و دام را از دانه تشخیص دهد:
«جنس و ناجنس از خرد دانی شناخت

سوی صورت ها نشاید زود تاخت

فیرق نیغیز و زشیت از عقیل آوریید

نه ز چشمی کو سیه گشت و سپید

آفیت میرغ اسیت چشیم کام بیین

مخیلص مرغ اسیت عقیل دام بیین»

پیشینه ی پژوهش :
با توجه به عنایت که مولوی به بحث خرد و کارکردهای ن در مثنوی داردا شنارحان و مثننوی پژوهنان بسنیاری در
دوره های اونااون به این موضوع پرداخته و در کتب شرح که بر مثنوی نوشته اند ا از زوایای چشمییر و متناسب
با دانش خود به ن نظر کرده اند .به عنوان مثال ا استاد جالل الدین همای در « مولوی نامه » با تقسنی عقنل بنه دو
دسته ی ممدوح و مذموم در مثنوی به بیان کارکردهای هریک اشناره کنرده اسنت (.مولنوی نامنه  ، ۱۳۶۲ ،ص ۴۶۲
)دکتر عبدالحسین زرین کوب نیز ضمن دسته بندی موضوع ابیات مثنوی به اختصار اما محققاننه دربناره ی عقنول
اونااون سخن افته است (.زرین کوب  ، ۱۳۷۱ ،ص .) ۹۵۸همچنین نویسنداان بزرا چنون اسنتاد بندیل الزمنان
فروزانفر در کتاب شرح خود و عالمه جعفری در کتاب « عقل در مثنوی » به تفصیل در مورد نیاه و نینرش مولنوی
به عقل و خرد در دم قل زده و نظرات ارزشمند ابراز داشته اند که همی نشان م دهد مولوی با بهنره اینری از
روش تمثیل و حکایت و دییر شیردهای ادب و هنری مباحث پیچیده ی فلسف همچون عقل را ساده و قابنل فهن
م کند.عالوه بر این  ،در کتاب « کالم در کالم » دکتر جلیل مشیّدی  ،ضمن مطالعه ی مباحث کالم کتناب مثننوی
م توان به نکات در مورد عقل و خرد از دیدااه مولوی دست یافت.
در زمینه ی عقل و کارکردهای آن در چشم انداز مثنوی  ،مقاالت فراوانی نیز به نگارش درآمده است .به عنوان
مثال  ،دکتر رضا شجری  ،مقاله ای با عنوان « ستایش و نكوهش عقل در مثنوی » در زمینیه ی انیواع عقیل بیه
نگارش درآورده اند ۱.مقاله ای دیگر با عنوان « تعبییرات و اصیطالحات موالنیا از عقیل در مثنیوی » از علیی
عسگری ،به چاپ رسیده است و دو مقاله با عنوان های « علم  ،عقل و عشق در مثنوی مولوی » از محمد تقی
سبحانی  ،و « نقش عقل در حوزه ی معرفتی و تكامل انسان از دیدگاه مولوی در مثنوی معنیوی بیا توجیه بیه
دیدگاه عالمه جعفری » از سید محمود موسوی و سید احمد حسینی ،تقریبا به شیوه ای مشابه و یكسان به اراییه
ی شواهد و بیان دسته بندی های کلی در مورد خرد پرداخته اند ۲ .در میان این پژوهش های ارزنیده و مفیید ،

 -۲ر .ک .فصل نامه پژوهش های ادبی  ،سال  ، ۴شماره  ، ۱۷پاییز .۸۶
 -۳ر .ک  .پایگاه مجالت تخصصی نور.

شیوه های پرورش خرد در مثنوی معنوی

۵ /

توجه به شیوه ها و را ه های پرورش عقل با عنایت به انواع آن در مثنوی از جمله موضوعاتی است که از قلیم
افتاده و به جز اشاراتی گذرا و پراکنده  ،مطلب قابل استناد و پژوهشی مستقل در این راستا وجود نیدارد ..لیذا
این مقاله بر آن است تا با بهره گیری از مقاالت و پژوهش های مرتبط با موضوع خرد و خردورزی ،شیوه هیا و
راه های پرورش و رشد و تعالی عقل را از نگاه مولوی به خوانندگان ارایه دهد.
بحث  :در نگاه مولوی  ،گوهر عقل این جهانی نیست و همچون دل از پیشگاه خداوند بیر انسیان عرضیه شیده
است و از چشمه ی نور الهی تغذیه می کند.
« عقیل و دل هیا بیی گمیانی عرشیی انید

در حجاب از نور عرشی می زیند

همچو هاروت و چو ماروت  ،آن دو پاک

بسته اند این جا به چاه سهمناک »

( مثنوی  ،نیكلسون  ، ۱3۷۱ ،دفتر  ، ۵بیت ) 6۲۰ – 6۱9

با چنین نگرشی  ،مولوی عقل را می ستاید و مخاطب را به پیروی از آن دعوت می کند .در این بخیش تاکییید
می شود که منظور نظر مولوی پیشوا نمودن عقل دینی است.
عقل و دین را پیشوا کن  ،والسالم » ( دفتر  ، ۲بیت )۲3۵6

« کم نشین بر اسب توسن بی لگام

مثنوی پژوهان نیز  ،به طور کلی  ،عقل مورد نظر مولوی را به دو گونه ی مذموم یا نكوهیده – عقل جیزوی  -و

ممدوح یا ستایش شده – عقل کلی  -تقسیم بندی کرده اند.عقل کل چنیان کیه از مثنیوی و احادییث و آرای
متصوفه بر می آید ؛ اولین گوهری است که خداوند آفریده است  « :اورل ما خلیق اهلل  ،العقیل  ( » .فروزانفیر ،
 ، ۱36۱ص  ) 3۱به تعبیر موالنا :
« نی که اول دست یزدان مجید

از دو عالم پیشتر  ،عقل آفرید » ( دفتر  ، 6بیت ) ۱93۵

مولوی  ،جهان هستی را پوست و عقل را مغز آن می داند.عقل کل  ،پدر و جهان هستی فرزند اوست :
« کل عال م  ،صورت عقل کل است

کوست بابا ی هر آنم اهل قل است

چون کسی با عقل کل کفران فزود

صورت کل پیش او هم سگ نمود

صلیح کن با این پیدر ،عاقیی بهیل

تیا کیه فیرّش زر نمیاید آب و گیل

مین کیه صلحیم دایما با این پیدر

ایین جهیان چیون جنّتستم در نظیر »

( دفتر  ، ۴بیت )3۲6۱ - 3۲۵9
عقل کل جامم جمیم عقول است ( کاشفی  ، ۱3۷۵ ،ص  ) ۸3عقول جزوی و سایر عقول نیز هستی خیویش را
از او دارند .هرچند این عقل پنهان است و چنان که اشاره شد  ،باطن و اسرار جهان اسیت ؛عقیل جیزوی میی
تواند با پرورش و دست یافتن به تعالی  ،امواجی از آن دریای کل را به سوی خیویش بكشیاند و بیا آن پیونید
یابد.
توجه به این نكته ی دقیق که مولوی برای عقل در جهان هستی  ،مراتبی در نظر گرفته است  ،حجتی بر اثبات
این موضوع است که با پرورش و تعلیم می توان مراتب و درجات خرد را یكی پس از دیگری طی کیرد و بیه
باالترین مرتبه ی تكامل عقالنی که همان عقل کل و عقل عقل است؛ دست یافت .
« غیر فهم و جان که در گاو و خر است
بیاز غیییر جیان و عیقیل آدمیی

آدمی را عقل و جانی دیگر است
هسیت جیانی در ولیی آن دمیی »

( مثنوی  ،نیكلسون  ،۱3۷۱ ،دفتر ،۴بیت )۴۱۰ - ۴۰9
اکنون با بیان این مقدمات می توانیم به ارایه و تحلیل شواهد موضوع مورد بحث بپردازیم و راه کارهیا و شییوه
های پرورش خرد را همراه با ذکر موانم و عوامل بازدارنده ی این رشد و شكوفایی برشماریم .
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 -۱لطف ( کرم )خدا  :مهم ترین و کارآمدترین عامل پرورش و تعالی خرد در آدمی ،لطف و عنایت خداونید
است و به تبم آن  ( ،قهر الهی ) می تواند نیرومندترین عامل باز دارنده ی رشد عقیل باشید.تا آن جیا کیه بیه
واسطه ی کرم خداوند  ،جمادات می توانند از قوه ی عقالنی

برخوردار بشوند و به عكس  ،قهر الهیی قیادر

است عقل و خرد انسان عاقل را از او بازپس بگیرد .
« لطف او  ،عاقل کند مر نیل را

قهیر او  ،ابیلیه کنید قیابییل را

در جمادات از کرم ،عقل آفرید

عقل از عاقل به قهر خود برید »

( دفتر  ، ۴بیت )۲۸۲۰-۲۸۱9
از نظر موالنا  ،تمام جانداران بهره ای از عقل و شعور و ادراک دارند که البته مراتب آن متفیاوت اسیت و ایین
تفاوت هم در انسان ها و هم در حیوانات مشهود است.با خواست و عنایت خداوندی ستون حنّانیه بیه نالیه در
می آید :
« استن حنّانه از هجر رسول

ناله می زد همچو ارباب عقول » ( دفتر  ، ۱بیت ) ۲۱۱3

حضرت عیسی در نوزادی به سبب لطف الهی از شعور و عقلی برخوردار بود که فرعون هیا و بوجهیل هیا بیا
وجود کبر سن فاقد آن بودند  .مولوی در ابیات زیر  ،ضمن بهره گیری از آرایه ی تشبیه ضمن اشیاره بیه ایین
نكته ی نغز  ،تفاوت عقول را هم مطرح کرده است.
این تفیاوت  ،عقیل ها را نییم دان

« در مراتب  ،از زمین تا آسمان

هست عقلی همچیو قیرص آفتیاب

هست عقلی کمتر از زهره و شهاب

هست عقلی چون چراغی سرخوشی

هسیت عقلیی چون ستاره آتشیی »

( دفتر  ، ۵بیت ) ۴6۱ - ۴۵9
از نظر موالنا  ،تمام جانداران بهره ای از عقل و شعور و ادراک دارند که البته مراتب آن متفیاوت اسیت و ایین
تفاوت هم در انسان ها و هم در حیوانات مشهود است.با خواست و عنایت خداوندی ستون حنّانیه بیه نالیه در
می آید :
« استن حنّانه از هجر رسول

ناله می زد همچو ارباب عقول » ( دفتر  ، ۱بیت ) ۲۱۱3

حضرت عیسی در نوزادی به سبب لطف الهی از شعور و عقلی برخوردار بود که فرعون هیا و بوجهیل هیا بیا
وجود کبر سن فاقد آن بودند  .مولوی در ابیات زیر  ،ضمن بهره گیری از آرایه ی تشبیه ضمن اشیاره بیه ایین
نكته ی نغز  ،تفاوت عقول را هم مطرح کرده است.
این تفیاوت  ،عقیل ها را نییم دان

« در مراتب  ،از زمین تا آسمان

هست عقلی همچیو قیرص آفتیاب

هست عقلی کمتر از زهره و شهاب

هست عقلی چون چراغی سرخوشی

هسیت عقلیی چون ستاره آتشیی »

( دفتر  ، ۵بیت ) ۴6۱ - ۴۵9

 – ۲همنشینی با اولیا و کسب فیض از انوار عقول آن ها  :خداوند برای تیدبیر امیور میادی و دنییایی انسیان و
تشخیص منافم و مضار او در عالم ماده  ،عقل جزوی را در وجود او به امانت گذاشت .این عقل از آن جیا کیه
دارای آفات و محدودیت هایی است ؛ ن می تواند چندان معرفت اندیش باشد و قادر بیه ادراک میاورای عیالم
حس و ماده نیست .همچون نمی از عقل کل ی بخشش خداوندی ی است ؛ بنابراین نورش را از عقل کیل میی
گیرد  ،همچون برق می درخشد  ،اما محدود و ناپایدار است و به سرعت می میرد و خاموشی می گیرد.
« عقل جزوی  ،همچو برق است و درخش

در درخشی کی توان شد سوی وخش »( دفتر  ، ۴بیت 33۱9
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پس عقل جزوی نمی تواند راهنما و هدایتگر شبروان باشد  ،مگر زمام خود را به دست عقیل کیل  -کیه عقیل
اولیاست  -بسپارد.در بیت زیر  ،عقول جزوی انسان همچون شتر و عقل اولیا  -که عقل عقل است  -هیادی و
شتربان این کاروان بزرگ است.
« عقل عقلند اولیا و عقل ها

بر مثال اشتران تا انتها » ( دفتر  ،۱بیت )۲۴9۸

عقل جزوی بشر با پیوستن به عقل کل ی عقل اولیا ی رو به فربهی می گذارد  ،عقل کل می شود و نفیس را بیه
اسارت می کشاند.
« مر تو را عقلی است جزوی در نهان
جیزو تیو از کیل او کلیی شیود

کیامل العقیلی بجیو اندر جهیان
عقل کل بر نفس  ،چون غّلی شود »

( دفتر  ، ۱بیت )۲۰۵3 - ۲۰۵۲
مولوی برای عقلی که صاحبش را به راه نمی رساند ولی تسلیم راهبر می کند  ،تعبیر « نیم عقل » را به کار میی
برد.
« دیگیری که نییم عیاقیل آمید او

عاقلی را دیده ی خود داند او

دست در وی زد چو کور اندر دلیل

تا بدو بینا شد و چست و جلیل....

میرده ی آن عیاقیل آیید او تمیام

تا برآید از نشیب خود به بام

عقل کامل نیست  ،خود را مرده کن

در پنیاه عاقلیی زنده سخین »

( دفتر  ، ۴بیت )۲۱99 -۲۱96
در جایی دیگر همچنان به قابلیت پرورش عقل جزوی به وسیله ی اولیا ی الهی و صاحبان وحی اشاره می کنید
و نیازمندی خرد را به آموختن و تعلیم  ،مورد تاکید قرار می دهد.
« عقل جزوی  ،عقل استخراج نیست

جیز پذیرای فین و محتاج نیسیت

قیابل تعلییم و فهم اسیت این خرد

لیم  ،صاحب وحی تعلیمش دهد».

( بیت ) ۱۲96-۱۲9۵

 – 3پیوند عقل جزوی با عشق و دل  :مولوی انتهای سفر عقل و تكامل و پروردگی آن را در قربانی شدن عقل
در مقابل عشق دانسته است .عشق ،تنها راه خاموش کردن عقل جزوی و خالی کردن او از خویشتن خیواهی و
تجلی یافتن عقل کلی است .
« عقل را قربان کن اندر عشق دوست

عقل ها باری از آن سوی است که اوست » ( بیت )۱۴۲۴

« عقل  ،راه ناامیدی کی رود

عشق باشد کان طر

الابالی  ،عشق باشد نی خرد

عقل آن جوید کز آن سودی برد »

( دفتر  ، 6بیت ) ۱9۷۰ – ۱966
از نظرگاه عار

بر سر رود

شوریده ای چون مولوی  ،عشق کشتی خالص خواص اهلل است که با نشاندن حیرانی به جیای

زیرکی و عشق به جای عقل جزوی  ،عقل کلی و عقل عقل نمود و بروز پیدا می کند.
« عشق  ،چون کشتی بود بهر خواص

کم بود آفت  ،بود اغلب خالص

زیرکی بفروش و حیرانی بخر

زیرکی ظن است و حیرانی  ،نظر »
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( دفتر  ، ۴بیت  ، ۱۴۰۷ – ۱۴۰6ص )۵9

۱

بندگی عقل در مقابل سلطان عشق  ،ارزشی بس واالتر از سلطانی دارد .عقل  ،جزوی از دل است و باید دسیت
از استبداد بردارد و با دل بیامیزد.
« راند دیوان را حق از مرصاد خویش

عقل جزوی را ز استبداد خویش

که سری کم کن نه ای تو مستبد

بلكیه شیاگیرد دلی و مستیعد

رو بیر دل رو که تیو جیزو دلیی

هین که بنده ی پادشاه عادلی

بنیدگی او به از سلیطانی اسیت

که انا خیر  ،دم شیطانی است »

( بیت ) ، 33۴۲ – 3339

 –۴تجربه و تعلیم  :در میان فرق کالمی  ،اعتقاد معتزله بر این است که عقول از اصل یكسان هسیتند ولیی بیه
کمم تجربه و تعلیم می توانند افزایش یابند.

۲

مولوی نیز در بیت های زیر ضمن تایید این نظر  ،تجربه و آموختن را یكی از راه های پرورانیدن خیرد دانسیته
است.
« اختال
برخال

عقل ها در اصل بود
قول اهل اعتزال

تجربه و تعلیم بیش و کم کند

( دفتر  ، 3بیت ) ۱۵۴۱ – ۱۵39

بر وفاق سنیان باید شنود
که عقول از اصل دارند اعتدال
تا یكی را از یكی اعلم کند »

از دیگر سو  ،جهد در کسب تجربه و رسیدن به پیر عقلی  ،عقل جزوی انسان را به مرتبه ی عقل کل می رساند
و به او قدرت باطن بینی می دهد.
« جهد کن تا پیر عقل و دین شوی

تا چو عقل کل تو باطن بین شوی » ( دفتر  ، ۴بیت )۲۱۷۸

علم تقلیدی که دست آورد عقل جزوی است  ،وبال جان آدمی و عاریه ای بیش نیست .پس باید از ایین خیرد
جاهل شد و دست در دیوانگی زد و این گونه به عوالم باال پر کشید.
« گرچه عقلت سوی باال می پرد

مرغ تقلیدت به پستی می چرد

علم تقلیدی وبال جان مااست

عاریه است و ما نشسته که آن ما است

زین خرد جاهل همی باید شدن

دست در دیوانگی باید زدن

آزمودم عقل دور اندیش را

بعد ازین دیوانه سازم خویش را »

( دفتر  ، ۲بیت )۲3۲9 – ۲3۲۷

۱

 -۴در این بیت ها  ،مولوی زیرکی را ابزار عقل جزوی و بازاری می داند و آن را در مقابل حیرانی و محو و استغراق می گذارد.از سوی دیگر از
حیرانی  ،بصیرت  ،مدنظر او بوده است.حیرت عارفانه را برخی جزو احوال شمرده اند که بدون اختیار سالک بر دلش می آید و نمی پاید
.گروهی دیگر از جمله عطار در منطق الیر  ،حیرت را در زمره ی مقامات صوفیه آورده اند .در هر حال در مثنوی افزون بر چنین حیرتی از دو
حالت حیرانی دیگر هم سخن به میان آمده است .یکی متعلق به عموم افراد است که با تامل در تجارب زندگی به عجز و زیرکی خویش در
انتخاب راهی اطمینان بخش اعتراف می کنند و متحیر می شوند و دیگری خاص رهروان عرفان است که در معشوق فانی می شوند.حیرت در
این مفهوم  ،مرحله ای فرای وادی حیرتی است که عطار در منطق الطیر از آن سخن گفته است.برای آگاهی بیشتر  ،ر .ک .سجادی  ،سیدجعفر
 ،فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی  ،ص .۲۳۱
 – ۵برای آگاهی از نظرات معتزله و دیگر آرای کالمی  ،ر.ک .مشیدی  ،جلیل  ،کالم در کالم مولوی.
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 –۵رهایی از چاه تاریم دنیا  :مولوی  ،عقل و دل آدمی را دو گوهر پاک و تابناک عرشی می داند که در چیاه
سهمناک دنیا گرفتار شده و از نور خود در حجاب مانده اند .پس  ،فرورفتن در چاه ظلمانی دنیا مانم پرورش و
تعالی خرد و رهایی از آن  ،عامل شكوفایی خرد است.
« عقل و دل ه ا  ،بی گمانی عرشی اند

در حجاب از نور عرشی می زیند

همچو هاروت و چو ماروت آن دو پاک

بسته اند این جا به چاه سهمناک»

( دفتر  ، ۵بیت )6۲۰ - 6۱9
بسته بودن به تعلقات زمینی  ،انسان را از رشد وتكامل عقالنی باز می دارد.
« بسته ی شیر زمینی  ،چون حبوب
حر

حكمت خور که شد نور ستیر

جو فطام خویش از قوت القلوب
ای تو نور بی حجب از ناپذیر

تا پذیرا گردی ای جان  ،نور را

تا ببینی بی حجب  ،مستور را

چون ستاره سیر بر گردون کنی

بلكه بر گردون سفر بی چون کنی »

( دفتر  ، 3بیت ) ۱۲۸۸ – ۱۲۸۵

۲

 – 6ضعف نفس و هوا و هوس  :عقل ایمانی که عقل وهبی انسان اسیت و مولیوی  ،آن را در مقابیل عقیل

کسبی و تحصیلی می آورد و مورد مدح و ستایش قرار می دهد ؛ قیادر اسیت بیه پشیتوانه ی روح  ،خیس و
خاشاک حواس مادی و اندیشه ها و اوهام باطل را از روی آب ایمان و معرفت انسان بزداید و سییمای نیورانی
آن را آشكار کند .این گونه عقل ایمانی تقویت می شود و پرورش می یابد.
« عقل  ،دو عقل است ؛ اول مكسبی

که درآموزی چو در مكتب  ،صبی

از کتاب و اوستاد و فكر و ذکر

وز معانی وز علوم خوب و بكر

عقل تو افزون شود بر دیگران

لیم  ،تو باشی ز حفظ آن گران

عقل دیگر  ،بخشش یزدان بود

چشمه ی او در میان جان بود

چون ز سینه ،آب دانش جوش کرد

نه شود گنده نه دیرینه نه زرد »

( دفتر  ، ۴بیت )۱96۴ - ۱96۰

 – ۷تسلیم و توسل ( پرهیز از غرور و خود بزرگ بینی )  :یكی از خصلت های عقل جزوی ،داشیتن غیرور و
خودبزرگ بینی است که انسان را دچار تم روی و کج روی می کند.در چنین وضعی الزم است که با توسل

بر نبی خدا دست از غرور بردارد و عقل جزوی را با نور عقل عقیل ی مصیطفی ( ص ) – منیورر سیازد تیا از
هالکت در امان بماند و به ساحل امن راه یابد.
عقل  ،قربان کن به پیش مصطفی

« حسبی اهلل گو که اهلل ام کفا

همچو کنعان سر ز کشتی وامكش

که غرورش داد نفس زیر کش

 – ۶در این بخش موالنا با بهره گیری از باژگونگی در کالم  ،تفاوت علم حضوری و حصولی را مطرح کرده است .انسان باید عقل دور اندیش
و ظاهری را که می خواهد از طریق ترتیب مقدمات به نتیجه برسد و حقیقت را بنمایاند ؛ واگذارد و دیوانه شود  .دیوانگی در این جا یعنی رها
شدن و آسودگی از راهنمایی چنین عقلی .این گونه است که از سوی حق  ،نور حقیقت بر دل او افاضه خواهد شد.
 – ۷در این بیت ها مولوی می خواهد بگوید که ما فقط به ظاهر اشیا می چسبیم .چون به زندگی این جهان خاکی دل بسته ایم .مانند گیاهی که
ریشه اش در خاک است و با بادی سر می جنباند  ،اما آن را ادراک نمی کند و بی یقین سر می جنباند .اگر قوت القلوب حکمت را به جای
منافع این جهان بپذیری  ،اگرچه تحمل نور مستقیم حق را نداری ؛ این تحمل و پذیرندگی را به تدریج پیدا می کنی و اسرار مستور غیب را بی
حجاب می بینی.
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که برآیم بر سر کوه مشید

منت نوحم چرا باید کشید »

( بیت )۱۴۱۰ - ۱۴۰۸

مولوی در موارد فراوانی به پرهیز از تم روی با تكیه بر عقل جزوی – که در نهایت موجب هالک انسیان میی

شود  -توجه نشان داده و به شكل های مختلف این موضوع را بیان کرده است.به عنوان مثال  ،در تمثییل سیه
ماهی و ماهیگیران  ،به تحلیل سه شیوه ی بهره گیری انسان از خرد پرداخته است.
 ماهی اول  ،عقلی است که به دریای نور حقیقت پیوسته و حیاتی دیگر یافته است. ماهی دوم  ،دست کم می داند که در دریای طبیعت  ،با دست و پای خود قادر به نجات نخواهد بود و بیرایرهایی باید از خود وارهد و دست در دست پیر و مرشد نهد.
 ماهی سوم  ،عقلی است که خود را کامل می داند و با ذهن محدود جویای رهیایی از مهلكیه اسیت و البتیهپایانی جز تباهی ندارد  ( .ر .ک .دفتر  ، ۴ص )63۰

 – ۸درس و مكتب  :یكی از کارکردهای عقل جزوی در مثنوی  ،عقل تحصیلی  ،کسبی یا مكسبی است کیه از
طریق فكر و ذکر به معرفت می رسد و تعالی می یابد .این عقل به حواس و آگاهی هیای بیرونیی بسیتگی دارد
.یعنی  ،درستی یا نادرستی دانش و نیز محدوده ی معرفتش به داده های بیرونی بسته است و از خود  ،هیچ ماییه
و جوششی ندارد.
« عقل  ،دو عقل است ؛ اول مكسبی

که درآموزی چو در مكتب  ،صبی

از کتاب و اوستاد و فكر و ذکر

از معانی وز علوم خوب و بكر

عقل تحصیلی  ،مثال جوی ها

کان رود در خانه ای از کوی ها

راه آبش بسته شد ،شه بینوا

از درون خویشتن جو چشمه را »

( دفتر ،۴بیت )۱96۸ - ۱96۰
هرچند  ،مولوی گاه میان مراتب علم تحصیلی فرق می نهد  ،اما پاره ای عبارات او به گونه ای است کیه گوییا
همه ی معرفت های اکتسابی را  -از فنون و علوم تجربی تا ریاضی و فلسفی  -از علوم دنیوی می داند و همیه
را برای بنای این جهان می شمارد.
« خرده کاری های علم هندسه

یا نجوم و علم طب و فلسفه

که تعلق بر همین دنیاستش

ره به هفتم آسمان بر نیستش

این همه ،علم بنای آخور است

که عماد بود گاو و اشتر است

بهر استبقای حیوان ،چند روز

نام آن کردند این گیجان  ،رموز »

( بیت )۱۵۱9 - ۱۵۱۵
اگر عقل تحصیلی به درستی عمل کند  ،می تواند به عقل کلی و معرفت حقیقی راه یابد.
 - 9روی آوردن به ژرفای حقیقت ( درک اصل و بنیان هستی )  :هرگاه  ،عقل جزوی و مختصر به محیدودیت
خویش واقف شود و به نور حقیقی که از بیرون بر آن می تابد  ،ایمان آورد ؛ عقل ایمانی پرورش و تعالی پییدا
می کند.این عقل از غلبه ی نفس بر جان جلوگیری می کند و آدمی را از درافتادن به خیاالت باز می دارد.
« طبم خواهد تا کشد از خصم  ،کین

عقل بر نفس است بند آهنین

آید و وصفش کند ،واداردش

عقل  ،چون شحنه است در نیم و بدش

عقل ایمانی چو شحنه عادل است

پاسبان و حاکم شهر دل است »
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۱۱ /

( دفتر – ۴بیت )۱9۸6
عقل ایمانی با نفس پرستی و خیال پرستی در تناقض و تضاد است و با روی آوردن به ژرفای حقیقت و ادراک
اصل و اساس عالم هستی  ،می تواند پرورش پیدا کند و به عقل کل بپیوندد.

 – ۱۰رهایی از ظلمت  :در نگاه مولوی  ،توجه به سیر تدریجی در تكامیل عقیل حیایز اهمییت اسیت.هرچند
درخشش نور عقل از علم ملكوت و عقل کل است ؛ ولی تجلی نور بر عقل ها به معنای یكسیان بیودن آن هیا
نیست .به عبارت دیگر  ،بهره مندی عقل های جزوی از نور و دیدن حقیقت به میزان این نور بستگی دارد.
« این تفاوت عقل ها را نیم دان

در مراتب از زمین تا آسمان

هست عقلی همچو قرص آفتاب

سست عقلی کم تر از زهره و شهاب

هست عقلی چون چراغ سرخوشی

هست عقلی چون ستاره ی آتشی

زان که ابر از پیش آن چون واجهد

نور یزدان بین خردها بردهد

عقل جزوی ،عقل را بدنام کرد

کام دنیا  ،مرد را بی کام کرد »

( دفتر  ، ۵بیت )۴63 - ۴۵9
 -۱۱بندگی محض  :یكی از انواع عقل جزوی  ،عقل کارفزا ی دردسر آفرین است که با عبودیت در برابر خیدا
و توجه به مسبرب االسباب رشد می کند و پرورش می یابد.
« کشف این نز عقل کارافزا بود

بندگی کن تا تو را پیدا شود » ( دفتر  ، 3بیت ) ۲۵۲6

 -۱۲توجه به ی وم دین  :یكی از روش های پرورش عقل جزوی و این جهانی دست یافتن به جان جمله ی علم

ها – یعنی  ،درک جایگاه خود در یوم دین – است.عاقل ذوفنونی که صدهزاران فصل از علیوم میادی را میی
داند ولی ظلوم نادانی است که جان و حقیقت هستی خود را درنیافته ؛ عقل خود را در مراتب فرودینه ی دنیای
دنی به اسارت کشیده و از رشد بازداشته است.
« همچنان لرزانی این عالمان

که بودشان عقل و علم این جهان

از پی این عاقالن ذوفنون

گفت ایزد در نبی « الیعلمون »

صد هزاران فصل داند از علوم

جان خود را می نداند آن ظلوم ...

جان جمله ی علم ها این است  ،این

که بدانی من کیم در یوم دین »

( بیت ) ۲6۴۴ – ۲6۴۲

همچنین مولوی در دفتر چهارم  ،ضمن تاکید بر پرهیز از غلبه ی سلطان هوا بر وزیر عقل ،خرد را از حالی بینی
منم می کند و به اندیشه ی یوم دین فرامی خواند.
« عقل تو دستور و مغلوب هوا است

در وجودت رهزن راه خدا است

ناصح و ربرانی ای پندت دهد

آن سخن را او به فن طرحی نهد...

وای آن شه که وزیرش این بود

جای هر دو دوزخ پرکین بود ...

آن فرشته ی عقل  ،چون هاروت شد

سحرآموز دو صد طاغوت شد

عقل جزوی را وزیر خود مگیر

عقل کل را ساز ای سلطان  ،وزیر

کین هوا پر حرص و حالی بین بود

عقل را اندیشه  ،یوم دین بود »

( دفتر  ، ۴بیت ) ۱۲6۰ – ۱۲۴6
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 - ۱3پرهیز از سودجویی و منفعت طلبی عقل معاش  :توجه بیش از اندازه به عقل معاش مانم رشد عقل ایمانی
و تحصیل منافم معنوی و روحانی است .گرچه بر اساس آیه ی « التنس نصیبم من الیدنیا » ( قصیص ) ۷۷ /
انسان باید به قدر ضرورت بهره ی خویش را از این دنیا بردارد.

۱

« غیر این عقل تو  ،حق را عقل هاست

که بیدان تدبییر اسیباب سمیاسیت

کیه بیدیین عقیل آوری ارزاق را

زان دگیر مفیرش کنی اطبیاق را

هم مزاج خر شده است این عقل پست

فكرش این که چون علف آرد به دست »

( دفتر) 3۲36 - 3۲3۴ ، ۵
عقل معاش  ،سودجو و دنیاطلب است :
« الابالی  ،عشق باشد نی خرد

عقل  ،آن جوید کزآن سودی برد »( دفتر  ، 6بیت ) ۱96۷

عالوه بر سودجویی و دنیاطلبی  ،گذران زندگی عقل معاش در مردارخواری ( مانند کرکس ) عامیل بازدارنیده
ی پرورش عقل است.
« عقل جزوی کرکس آمد ای مقل

پرّ او با جیفه خواری  ،متصیل » ( همیان  ،بییت

) ۴93۸

وجود عقل معاش – عقل جزوی  -به دلیل کام جویی و منفعت طلبی موجب بدنامی عقل کیل و عقیل ایمیانی
می شود و آن را از تعالی باز می دارد :
« عقل جزوی  ،عقل را بدنام کرد

کام دنیا  ،مرد را بی کام کرد » ( دفتر  ، ۵بیت )۴63

 – ۱۴پرهیز از استدالل و بحث و چون و چرا  :سفسطه و مغالطه کاری عقل بحثی در برابر منطق وحی  ،عامیل
بازدارنده در جهت سیر تكاملی خرد و عقل آدمی است.عقل مفلسف  ،تجربی – استداللی مدرسه ای و متمایل

به خیاالت و اوهام است .این عقل  ،سیر باطنی برای دریافت حقایق ندارد .موالنیا در بییان آن کیه هرچییز بیه
سوی همجنس خود روی می آورد ؛ می گوید :
« هرکسی را جفت کرده عدل حق

پیل را با پیل و بق را جنس بق

مونس احمد به مجلس چار یار

مونس بوجهل  ،عتبه و ذوالخمار

قبله ی عار

بود نور وصال

کعبه ی جبریل و جان ها سدره ای

( دفتر  ، 6بیت ) ۱۸9۴ – ۱۸9۱

قبله ی عقل مفلسف شد خیال
قبله ی عبدالبطون شد سفره ای »

راه پرورش و رشد این عقل  ،دور شدن از استدالل سفسطه آمیز و نادرست و نورگرفتن از عقل کلی است.
« چشم اگر داری  ،تو کورانه میا

ورنداری  ،چشم دست آور عصا

آن عصای حزم و استدالل نیست

چون نداری  ،دید می کن پیشوا

ور عصای حزم و استدالل نیست

بی عصا کش بر سر هرزه مه ایست»

( دفتر  ، 3بیت ) ۲۷۸ -۲۷6

 – ۱۵پرهیز از خود نگری  :عقل کل دریایی ژر

و با پهناست که پر شدن از آن مستلزم غرق شدن  ،گذشیتن

از خود و محو خویشی انسان است .
 – ۸امام علی ( ع ) در شرح و تفسیر این آیه فرموده اند که از سالمت  ،قوت  ،فراغت  ،جوانی و شادابی خود برای آخرت استفاده کن (.ر .ک.
تفسیر نور).
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« تا چه حاجت هاست در سودای عقل

تا چه با پهناست این دریای عقل

صورت ما اندرین بحر عذاب

می دود چون کاسه ها بر روی آب

۱

تا نشد پر بر سر دریا چو طشت

۱3 /

چون که پر شد  ،طشت در وی غرق گشت»

( دفتر  ، ۱بیت )۱۱۱۱
عقل جزوی  ،خود نگر است و به خود تعلق دارد .از این رو هرچه را که به نفیی کثیرت و نفیی خیودی میی
انجامد  ،انكار می کند و حقیقت را همان چیزی می داند که در محدوده ی شناخت او می گنجد .کسی کیه بیر
عقل جزوی اعتماد می کند و حقیقت کلی را از او می طلبد ؛ مانند خفته ای است که جامه اش در آب افتاده و
خود در خواب به دنبال آب می گردد و در جایی دیگر آب را می جوید .در چنین وضیعیتی از ادراک حقیایق
ماورای عالم مادی و رشد و تعالی باز می ماند ( .ر .ک  .مثنوی  ،نیكلسون  ،دفتر  ، ۲ص ) ۲۷۷

 – ۱6پرهیز از تن پروری  :اگر دل ویران شود و تن  ،پروار گردد ؛ عقل پای سست از رشید و ترقیی بیاز میی
ماند.
« عقل  ،سرتیز است ؛ لیكن پای سست

زانم دل ویران شده است و تن  ،درست »( دفتر  ، 6بیت ) ۱۱9

 – ۱۷پرهیز از معكوس بینی  :عقل کاذب  ،وارونه بین است ؛ لذا نمی تواند به تكامل برسد.

« عقل کاذب  ،هست خود معكوس بین

زندگی را مرگ بیند ای غبین »( دفتر ، ۵بیت ) ۱۷6۴

 – ۱۸پرهیز از کوتاه بینی  :عقل موشی  ،حقیر و کوته بین است  ،بنابراین از عوالم غیب دور می ماند.
« چون مناسب های افعال خضر

عقل موسی بود در دیدش کدر

نامناسب می نمود افعال او

بیش موسی چون نبودش حال او

عقل موسی  ،چون شود در غیب  ،بند

عقل موشی خود کی است ای ارجمند ؟»

( دفتر ،۲بیت) 3۲6۵-3۲63
مولوی در دفتر دوم ،با بهره گیری از تمثیلی کوتاه به تشریح تنگ نگری و محیدودبینی عقیل جیزوی پرداختیه
است.
« کرم  ،که اندر چوب زاید سست حال

کی بداند چوب را وقت نهال

ور بداند کرم از ماهیتش

عقل باشد  ،کرم باشد صورتش

عقل خود را می نماید رنگ ها

چون پری دور است از آن فرسنگ ها »

( همان  ،بیت )۲3۲6 – ۲3۲۴

عقل جزوی ناقص است و نیاز به چشم غیب بین دارد .در این صورت است که بیا بصییرت در میی یابید کیه
سرچشمه ی خرد حقیقی او  ،حق و خداوند است نه عطارد و اسباب مادی.
« خود  ،خرد آن است کو از حق چرید

نه خرد که آن را عطارد آورید

پیش بینی این خرد تا گور بود

و آن صاحب دل به نفخ صور بود

این خرد  ،از گور و خاکی نگذرد

وین قدم  ،عرصه ی عجایب نسپرد

زین قدم  ،وین عقل  ،رو بیزار شو

چشم غیبی جوی و برخوردار شو »

( دفتر  ، ۴بیت ) 33۱3 – 33۱۰

 – ۹واژه ی عذاب در این بیت ایهام دوگونه خوانی دارد .به این شکل که عِذاب با کسره ی ( ع ) در لغت به معنی خوش و گوارا است ولی اگر
( ع ) را با فتحه بخوانیم ؛ در معنی آن چه دشوار باشد بر انسان و او را از قصدش باز دارد ؛ به کار می رود.
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 – ۱9پرهیز از حساب گری صرفاَ مادی و به دوراز حقیقت اندیشی  :عقیل دور انیدیش و تقلییدی  ،حسیابگر
است و در امور مادی تعمرق دارد.عشق و جنون  ،از این عقل بهتر است.
« علم تقلیدی  ،وبال جان ما است

عاریه است و ما نشسته که آن ماست

زین خرد  ،جاهل همی باید شدن

دست در دیوانگی باید زدن ...

آزمودم عقل دور اندیش را

بعد ازین دیوانه خواهم خویش را »

( دفتر ، ۲بیت ) 3۲ ۲3 – ۲3۲۷

 – ۲۰پرهیز از هم مزاجی با نفس  :اگر عقل انسان به سروری طبم تن بدهد  ،آرام آرام به پستی می گراید و از
مسیر تكامل باز می ماند.آن جا که موالنا سخن از پرورش روح دارد  ،می گوید :
« ترک عیسی کرده  ،خر پرورده ای

الجرم  ،چون خر برون پرده ای

ناله ی خر ب شنوی  ،رحم آیدت

پس ندانی خر ،خری فرمایدت...

رحم بر عیسی کن و بر خر مكن

طبم را بر عقل خود  ،سرور مكن

هم مزاج خر شده است این عقل پست

فكرش این که چون علف آرد به دست

آن خر عیسی مزاج دل گرفت

در مقام عاقالن  ،منزل گرفت

زان که غالب عقل بود و خر  ،ضعیف

از سوار زفت  ،گردد خر نحیف

ور ضعیفی عقل تو ای خربها

این خر پژمرده گردد اژدها

گر ز عیسی گشته ای رنجور دل

هم ازو صحت رسد  ،او را مهل...

زان که از عاقل جفایی گر رود

از وفای جاهالن  ،آن به بود

گفت پیغمبر  ،عداوت از خرد

بهتر از مهری که از جاهل بود »

( بیت ) ۱۸۸9 -۱۸۵۵

 – ۲۱پرهیز از حرص  ،شهوت  ،جاه و امنیرت  :مولوی در دفتر پنجم از کتاب مثنوی و در تفسیر « خیذ ،اربعیه
من الطیر فصر هنّ الیم » به چهار خصلت در طبم آدمی اشاره می کند که عقل او را به چیارمیخ میی کشیند و
مانم رشد و تعالی آن می شوند.
« چار وصف است این بشر را دل فشار

چار میخ عقل گشته این چهار

بط و طاووس است و زاغ است و خروس

این مثال چار خلق اندر نفوس

بط ،حرص است و خروس آن شهوت است

جاه چون طاووس و زاغ  ،امنیت است »

( دفتر  ، ۵بیت  3۰به بعد ).
در بخشی دیگر  ،در دفتر  ، ۴عقل و شهوت را به عنوان دو ضد یاد کرده و شهوت را ماحصل وهم می داند :
« عقل ضد شهوت است ای پهلوان

آنم شهوت می تند  ،عقلش مخوان

وهم خوانش آن که شهوت را گداست

وهم  ،قلب نقد زر عقل هاست

بی محم پیدا نگردد وهم و عقل

هر دو را سوی محم کن زود  ،نقل ...

وهم مر فرعون عالم سوز را

عقل مر موسی جان افروز را »

( دفتر  ، ۴بیت  ) ۲3۰۷ – ۲3۰۱نیز  ( :ر .ک  .دفتر  ، ۴بیت ) ۱۴96 – ۱۴9۰

 – ۲۲پرهیز از خیره سری  :خیره سری و گستاخ شدن در برابر عظمت آفریدگار  ،یكی از عوامیل بازدارنیده ی
عقل جزوی از کمال است.
« عقل تو از بس که آمد خیره سر

هست عذرت از گناه تو بتر

شیوه های پرورش خرد در مثنوی معنوی

آنم او افراشت سقف آسمان

۱۵ /

تو چه دانی کردن او را امتحان »

( دفتر  ، 6بیت ) 366-36۵

 – ۲3پرهیز از مكر اندیشی و حیله گری  :عقل جزوی  ،با گرایشی که به نفس دارد  ،حیله گر و مكّار اسیت .
اما اگر به سمت و سوی اصل خود ی جان یا عقل کلی ی به حرکت درآید ؛ حرمت نگه می دارد  ،حرمیت میی
بیند و شیرینی و شهد حقیقت را نیز خواهد چشید.
گفت شیطان که بما اغویتنی

کرد فعل خود نهان دیو دنی

گفت آدم که ظلمنا نفسنا

او ز فعل حق نبد غافل چو ما ...

هرکه آرد حرمت او حرمت برد

هر که آرد قند  ،لوزینه خورد

بحث عقل است این چه بحث ای حیله گر

تا ضعیفی ره برد آن جا مگر

بحث عقلی گر در و مرجان بود

آن دگر باشد که بحث جان بود »

( دفتر  ، ۱بیت ) ۱۵۰۱ – ۱۴۸۷

 – ۲۴پرهیز از توبه شكنی  :شكستن توبه  ،یكی از نشانه های عقل تباه و بازمانده از رشد و تعیالی اسیت.برای
دور شدن از این آفت می توان به مدد نور ربرانی  ،به بینش عالی رسید.
« همچو کم عقلی که از عقل تباه

بشكند توبه به هر دم در گناه »( دفتر  ، 3بیت ) 33۸3

 – ۲۵پرهیز از انكار نادانسته ها  :نظام عالم در بینش موالنا سبویی است لبالب از علم و خوبی که عقل جیزوی
و ناقص انسان قادر به درک اجزا و حاالت آن نیست.اعترا

به این نادانی و سكوت در برابیر ناشیناخته هیا و

اسرار جهان از نشانه های رشد عقل و پرورش آن است.
« کل عالم را سبو دان ای پسر

که او بود از علم و خوبی تا به سر...

جزو جزو خم به رقص است و به حال

عقل جزوی را نموده این محال

نی سبو پیدا در این حالت نه آب

خوش ببین  ،واهلل اعلم بالصرواب »

( دفتر  ، ۱بیت ) ۲۸۷۰ – ۲۸6۰

 – ۲6پرهیز از شم و تردید  :ریب و شم از عالمات نقص عقل جزوی است  .در مقابل  ،عقل کلی از ظین و
گمان و شم و تردید در امان است .عقل جزوی گاه چیره می شود و گاه واژگون است .برای رهایی این عقیل
از آفت بی ثباتی الزم است عقل را به بهای حیرت بفروشد تا به یقین ،که نشانه ی عقل کلیی اسیت  ،دسیت
یابد.
« چون مالیم گوی العلّم لنا

تا بگیرد دست تو علّمتنا

عقل جزوی  ،گاه چیره گه نگون

عقل کل  ،ایمن از ریب المنون

عقل بفروش و هنر حیرت بخر

رو بخواری نی بخارا ای پسر »

( دفتر  ، 3بیت ) ۱۱۴6 – ۱۱3۰

 – ۲۷پرهیز از متابعت از قیاس  :متابعت از نصر و دریافت اصل و روح از اثر ظاهری که کار جان است و میی
تواند عاملی مهم در پرورش عقل جزوی باشد.به عبارتی دیگر تدابیر کارآمد و راهگشای عقالنی از تیاثیر جیان
است.
ص وحی روح قدسی دان یقین
«ن ر

و آن قیاس عقل جزوی تحت این

عقل از جان گشت با ادراک و فر

روح او را کی شود زیر نظر

لیم  ،جان در عقل تاثیری کند

ز آن اثر  ،عقل تدبیری کند »
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( همان  ،بیت ) 3۵۸۴ – 3۵۸۲

 – ۲۸پرهیز از تقلید  :عقل کلی  ،شهری است که شیخ واصل ناشده و مقلّد – کیه گرفتیار ده تقلیید و حجیت
است  -نمی تواند راه وصول به آن را بیابد .با این حساب ،آفت جان و جمال سیرت آدمیی تقلیید اسیت کیه
عقل را زنده به گور و تباه می کند .و برعكس  ،عبور از صورت به معنی – گیذر از روسیتا بیه شیهر – راهیی

مناسب برای پرورش عقل.
« قول پیغمبر شنو ای مجتبی

گور عقل آمد وطن در روستا

هر که در رستا بود روزی و شام

تا به ماهی عقل او نبود تمام

تا به ماهی احمقی با او بود

از حشیش ده جز این ها چه درود

و آن که ماهی باشد اندر روستا

روزگاری باشدش جهل و عما

ده چه باشد ؟ شیخ واصل ناشده

دست در تقلید و حجت در زده

پیش شهر عقل کلی این حواس

چون خران چشم بسته در خرآس...

اول هر آدمی  ،خود صورت است

بعد از آن جان که او جمال سیرت است »

( همان  ،بیت ) ۵۲۷ – ۵۱۷

 – ۲9پرهیز از آخور بینی  :آخربینی نشانه ی تكامل عقلی و سعادت آدمی است و آخور بینی عالمت افتیادن در
دام تزویر دنیا و محرومیت از بینایی است.
« پس مگو دنیا به تزویرم فریفت

ورنه عقل من ز دامش می گریخت ...

هرکه آخربین تر  ،او مسعودتر

هرکه آخور بین تر  ،او مطرودتر »

نیز  « :می توانی دید آخر را مكن

چشم آخربین را کور کهن

هرکه آخربین بود  ،مسعودوار

نبودش هردم ز ره رفتن  ،عثار »

( دفتر  ، ۴بیت ) ۱۲ ۱6 – ۱6۱۱

( همان  ،بیت ) 33۷۱ – 33۷۰

 – 3۰پرهیز از سطحی نگری و ظاهربینی  :در این بیت با استناد به حیدیث نبیوی  ،اگیر عقیل جیزوی انسیان
پرورش یابد ؛ دیده ی حقیقت بین و ژرفانگر پیدا می کند و از آفت سطحی نگیری خالصیی میی یابید.جفا و
عداوت خرد پرورش یافته از وفا و مهر جاهل بهتر و نكوتر است.
« ای ز تو مر آسمان ها را صفا

ای جفای تو نكوتر از وفا

ز آنم از عاقل جفایی گر رود

از وفای جاهالن آن به بود

گفت پیغمبر  ،عداوت از خرد

بهتر از مهری که از جاهل رسد »

( دفتر  ، ۲بیت ) ۱۸۷9 – ۱۸۷۷

مولوی  ،نشانه ی کمال و پیری ی را پیر عقلی و تجربه اندوزی می داند و رسیدن به پیر عقلی بیا دور شیدن از
ظاهر بینی میسر است.
« گفت پیغمبر که ای ظاهر نگر

تو مبین او را جوان و بی هنر

ای بسا ریش سیاه و مرد پیر

ای بسا ریش سپید و دل چو قیر

عقل او را آزمودم بارها

کرد پیری آن جوان در کارها

پیر  ،پیر عقل باشد ای پسر

نه سپیدی موی اندر ریش و سر »

( دفتر  ، ۴بیت ) ۲۱63 – ۲۱6۰

شیوه های پرورش خرد در مثنوی معنوی
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 -3۱پرهیز از حرص و زیاده خواهی  :در ابیات زیر  ،مراحل رشد و پرورش عقل کلی از جمادی تا انسانی بیه
خوبی به تصویر کشیده شده است که در نهایت انسان با کنار گذاشتن حرص و طلب و تجربه ی انواع عقل در
اقلیم های گوناگون ،به مرحله ای واال از عقل کل می رسد (.همان عقل عقل  /نور نور و )...
« جزو عقل این از آن عقل کل است

جنبش این سایه زان شاخ گل است

سایه اش فانی شود آخر در او

پس بداند سر میل و جستجو

باز از حیوان سوی انسانی اش

می کشید آن خالقی که دانی اش

همچنین اقلیم تا اقلیم رفت

تا شد اکنون عاقل و دانا و زفت

عقل های اولینش یاد نیست

هم ازین عقلش تحول کردنی است

تا رهد زین عقل پر حرص و طلب

صد هزاران عقل بیند ،بوالعجب »

( همان  ،بیت ) 36۴۸ – 36۴3

 – 3۲پرهیز از خسرت  :مولوی در قصه ی اهل ضروان و پیرمردی که اغلب دخل باغش را به مسكینان میی داد
و موجب حسادت در پسرانش شده بود ؛ پیرمرد را نماد انسانی صالح و ربریانی میی دانید کیه بیه واسیطه ی
سخاوت و بخشش به عقلی کامل رسیده  .با این حساب  ،مولوی خساسیت و بخیل را میانم پیرورش عقیل و
سخاوت را عامل رشد خرد در آدمی دانسته است (.ر .ک .همان  ،دفتر  ، ۵بیت  ۱۴۷3به بعد ).

 – 33پرهیز از رهبانیت و زهد منفی  :مولوی طبق سنت دیرینیه در مثنیوی  ،در بییان یكیی دیگیر از راه هیای
پرورش خرد  ،ضمن استناد به حدیث نبوی  ،مشورت را عاملی مهم در تبدیل عقیل جیزوی آدمیی بیه عقیل
رسول و عقل غیب بین که جلوه هایی از عقل کلی هستند  ،می داند و تعالی و نیرومندی ایین عقیل ضیعیف و
کم توان را در بهره مندی از مصابیح انور عقول کامالن اعالم می کند و از ترهرب و خلوت منم می کند.
« مشورت کن با گروه صالحان

بر پیمبر امر شاورهم بدان ...

این خردها چون مصابیح انور است

بیست مصباح از یكی روشن تر است ...

در مجالس می طلب اندر عقول

آن چنان عقلی که بود اندر رسول...

بهر این کرده است منم آن با شكوه

از ترهرب وز شدن خلوت به کوه »

( دفتر  ، 6بیت ) ۲6۲۰ – ۲6۱۱

 – 3۴پرهیز از جیفه خواری  :عقل جزوی کرکسی است ذاتا جیفه خوار ؛ اما اگر تحت پرورش قرار بگییرد و
از هادیان مسیر بال و پر بگیرد ؛ می تواند همچون جبرئیل تا سدره المنتهی به پرواز درآید و تعالی یابد.
« خیز ای نمرود پر جوی از کسان

نردبانی نایدت از کرکسان

عقل جزوی کرکس آمد ای مقل

پر او با جیفه خواری متصل

عقل ابداالن چو پر جبرئیل

می پرد تا ظل سدره  ،میل میل »

( بیت ) ۴۱39 – ۴۱3۷

 -3۵پرهیز از پیمان شكنی  :نسیان و فراموش کاری  ،خرد انسان را دچار آفت می کند و از پیشرفت و سیلوک
به سوی حقیقت باز می دارد.
« عقل می گفتش حماقت با تو است

با حماقت  ،عهد را آید شكست

عقل را باشد وفای عهدها

تو نداری عقل  ،رو ای خر بها

عقل را یاد آید از پیمان خود

پرده ی نسیان بدراند خرد

چون که عقلت نیست  ،نسیان میر توست

دشمن و باطن کن تدبیر تو است »
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( دفتر  ، ۴بیت ) ۲۲9۰ – ۲۲۸۷

 – 36پرهیز از شتابزدگی  :یكی از نشانه های رشد عقل منتقد  ،تانّی و درنگ پیش از انجیام امیور اسیت( .در
بیت های زیر ،یكی از ظرافت های نگاه مولوی به طبیعت و از جمله حیوانات و الهیام گیرفتن از رفتیار آن هیا
حایز اهمیت و توجه فراوان است !)
« که تانّی هست از رحمان یقین

هست تعجیلت ز شیطان لعین

پیش سگ چون لقمه ای نان افكنی

بو کند آن گه خورد ای معتنی

او ببینی بو کند  ،ما با خرد

هم ببوییمش به عقل منتقد

با تانّی گشت موجود از خدا

تا به شش روز این زمین و چرخ ها »

( دفتر  ، 3بیت ) 3۴99 – 3۴96
نتیجه گیری :

با درنگی اجمالی در کتاب مثنوی  ،جستجوی بیت های مرتبط با موضوع پژوهش و بیان  ،شرح و تحلیل یافته
ها  ،می توان جمم بندی زیر را به عنوان ماحصل کار و نتیجه ی تحقیق ارایه داد.

 – ۱مولوی برای عقل  ،مراتبی قایل است که شناخت این مراتب عقالنی همراه با شناخت مراتب حقیقت و نییز
شناخت مدارج کمال نفس آدمی و ارتباا این مراتب با یكدیگر  ،بنیاد اندیشه ی عرفانی مولوی را تشكیل میی
دهد.

 –۲عقل و خرد تا زمانی که به عنوان یم ابزار برای شناخت حقیقت و تشخیص راستی از ناراستی به کار برود
؛ از لوازم ضروری حیات آدمی به حساب می آید.

 – 3عقل  ،ابزار هدایت و پیامبر درونی انسان است.

 – ۴عقل  ،به تنهایی قادر به ارایه ی برنامه ی کامل هدایتی برای بشر نیست .بنابراین خود  ،نیازمنید هیدایت و
پروراندن است.

 – ۵یكی از تازه ترین و مفصل ترین یافته های این پژوهش را ی که عبارت است از شیوه های پیرورش خیرد
در مثنوی مولوی ی می توان در (  ) 36مورد دسته بندی و به شرح زیرارایه نمود.

 – ۱مهم ترین و کارآمدترین عامل پرورش خرد  ،کرم و لطف خداوند است و در مقابل  ،قهر الهی اصلی ترین
عامل بازدارنده در رشد عقل به حساب می آید.

 – ۲هم نشینی با اولیا ی الهی و کسب فیض از انوار عقول آن ها.

 – 3پیوند و اتحاد خرد با عشق و قربانی شدن و اضمحالل عقل در آن  (.عشق  ،تنهیا راه خیالی کیردن عقیل
جزوی از خویشتن خواهی و تجلی عقل کلی است).

 – ۴تجربه و تعلیم  :مولوی  ،نظر معتزله را مبنی بر تساوی و اعتدال عقول در آغیاز خلقیت رد کیرده اسیت و
تجربه و تعلیم را در پرورش خرد موثر می داند.

 – ۵رهایی از ظلمت دنیا.

 – 6ضعف نفس و هوا و هوس .

 – ۷درس و مكتب  :عقل تحصیلی ( کسبی ) از طریق فكر و ذکر به معرفت می رسد و تعالی می یابد.

 – ۸درک بنیان و اصل هستی  :در صورتی که عقل جزوی به محدودیت خویش واقیف شیود  ،عقیل ایمیانی
پرورش می یابد و از غلبه ی نفس بر جان جلوگیری می کند و آدمی را از افتادن به دام خیاالت باز می دارد.

شیوه های پرورش خرد در مثنوی معنوی

۱9 /

 – 9رهایی از ظلمت  :بهره مندی عقل های جزوی از نور و دیدن حقیقت  ،بستگی به نوری دارد کیه از عقیل
کل دریافت می کنند.

 – ۱۰بندگی محض  :توجه به مسبب االسباب ( خدا ) عامل رشد عقل کارفزا و درد سر ساز است.
 – ۱۱توجه به یوم دین .

 – ۱۲پرهیز از غرور و خود بزرگ بینی  :از عواملی است که انسان را دچار تم روی و کج روی می کنید .در
مقابل  ،تسلیم و توسل عامل رشد خرد است.

 – ۱3پرهیز از سودجویی و منفعت طلبی عقل معاش .
 – ۱۴پرهیز از استدالل و بحث و چون و چرا.
 – ۱۵پرهیز از خود نگری .
 – ۱6پرهیز از تن پروری.

 – ۱۷پرهیز از معكوس بینی .
 – ۱۸پرهیز از کوتاه بینی .

 – ۱9پرهیز از حساب گری های صرفاَ مادی و به دور از حقیقت اندیشی .
 – ۲۰پرهیز از هم مزاجی با نفس .

 – ۲۱پرهیز از حرص  ،شهوت  ،جاه و امنیت .
 – ۲۲پرهیز از خیره سری.

 – ۲3پرهیز از مكر اندیشی و حیله گری.
 – ۲۴پرهیز از توبه شكنی .

 – ۲۵پرهیز از انكار نادانسته ها.
 – ۲6پرهیز از شم و تردید.

 – ۲۷پرهیز از متابعت قیاس .
 – ۲۸پرهیز از تقلید.

 – ۲9پرهیز از آخوربینی .

 – 3۰پرهیز از سطحی نگری و ظاهر بینی.
 – 3۱پرهیز از حرص و زیاده خواهی .
 – 3۲پرهیز از خسرت .

 – 33پرهیز از رهبانیت و زهد منفی .
 – 3۴پرهیز از جیفه خواری.

 – 3۵پرهیز از پیمان شكنی .
 – 36پرهیز از شتابزدگی .

 – ۵اما کلیدی ترین دستاورد این مقاله  ،توجه به تاکید مولوی بر عقل دینی است.به این معنا کیه بیا وجیود
بسامد باالی واژه ی عقل و مشتقات و متراد

های آن در کتاب مثنوی  ،نباید نگاه مولوی را نگاهی فیلسیوفانه

و پست مدرنیستی محض به مقوله ی خرد دانست .گرچه دامان مولوی ،به عنوان یم متفكر  ،از تنیدروی هیا و
افراطی گری های عده ای از صوفیه  -که عقل را در تضاد و تقابل با عرفان دانسته اند  -برکنار اسیت  ،امیا او
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نیز در نهایت از هر منظری که به این موهبت ارزشمند نگریسته ؛ رنگ دینی به خرد آدمیی داده و عقیل و علیم
دینی را مدنظر داشته و ستوده است.
توضیح این که تمام جوامم دینی برای تعلیم نظام اعتقادات مذهبی به کودکان و نودینان از عقل بهره می جویند
و نیز به مدد عقل  ،مومن را قادر می سازند که حتی االمكان موضوع ایمان خود را بفهمید  .بیه عبیارت دیگیر
جوامم دینی استفاده از عقل را تصویب می کنند ( .عقل و اعتقادات دینی  ،ص  ) ۷۲و هییچ ییم از متفكیران
دینی عقل را به طور کامل مردود نمی دانند ( .همان  ،ص  )۷۱بلكه هشدار آن ها متوجه نوع خاصیی از تعقیل

دینی – یعنی حكمت دنیوی – است.

به عنوان مثال  ،از نظر پولس حواری  ،یكی از نخستین مبلغان نامی و اثرگیذار دیین مسییح  ( ،متیوفی ، ) 6۲
حكمت دنیوی محصول « غرور انسانی »است که خود را در برابر حقیقت علم می کند  « :بیا خبیر باشیید کیه
کسی شما را نرباید به فلسفه و مكر باطل  ( » .ص  ) ۷۱با این حال او استفاده از عقل را از آن حیث کیه عقیل
است  ،نفی نمی کند .حتی در ضمن تعالیم دینی خود  ،پیوسته از استدالل  ،تحلیل و برهان استفاده می کنید .از

سوی دیگر متفكران و اندیشمندان بزرگی چون پاسكال (  ) ۱6۲3 – ۱66۲نیز گرچه مانند پولس نوع خاصی از
تعقل را به شدت مورد انتقاد قرار می دادند  ،اما یكی از طرح های مهم زندگیشان  ،بنا کردن یم علم احتجیاج
دینی یا دفاعیه ی عقالنی برای مسیحیت بوده است ( .ص  ) ۷۱توجه به این مساله که گرچه جمم مییان تعهید

دینی  -که مقتضی تسلیم محض است – ممكن است موجب تنش های درونی شود ؛ ضروری به نظر می رسد .

اما باید دانست که این تنش ها لزوماَ ویرانگر و زیانبار نیستند بلكه همیواره در زنیدگی بسییاری از دینیداران
اندیشه ور ،همچون مولوی  ،به نحوی خالق و ثمربخش حاضر بوده اند .برای اثبات این طرز تفكیر در میورد
مولوی کافی است حكایت « مرد اعرابی و ریگ در جوال کردن و مالمت دانشمند و تعلیم کردن او را که گندم
جوال را دو حصه نما که بار عدل آید » را در دفتر دوم مد نظر قرار دهیم.اعرابی در این تمثیل نماد انسیان بیی
بهره از خرد و دانشمند  ،نماد کسی است که دچار حكمت دنیایی شده و دانش او رنگ و نور الهیی بیه خیود
نگرفته است:
« حكمتی کز طبم زاید واز خیال حكمتی بی فیض نور ذوالجالل
حكمت دنیا فزاید ظن و شم

حكمت دینی برد فوق ملم » ( مثنوی معنوی  ،نیكلسون  ،۱3۷۱ ،دفتر دوم )

ایمان دینی  ،یا به تعبیر موالنا « حكمت دینی » غالباَ و چه بسا همیشه مسیتلزم نیوعی تعهید و جهیش اسیت.
مستلزم سپردن خویشت ن به چیزی ماورای اموری که برایشان برهان قاطم داریم و کسیانی کیه جهیش ایمیان و
حیات مومنانه را تجربه کرده اند ،به ما می گویند که این تعهد از جنس امور میوقتی غییر فراگییر و زود گیذر
نیست و با قراینی عقلی که علیه یم نتیجه خاص در اختیار داریم ؛ تناسب تام ندارد.این حكمیت در تقابیل بیا
حكمت دنیا قرار می گیرد که رنگ الهی ندارد وباعث ریشه دواندن ظن و شیم در فكیر و ذهین انسیان میی
شود.مولوی در این دو بیت که خالصه ای نغز و پرمایه از حكایتی ساده و کوتاه است ؛ بر این اصل مهم تاکیید
دارد که بنیادی ترین مفروضات در خود نظام اعتقادات دینی یافت می شود که بنیان زندگی شخص است .بایید
توجه داشت که چنین دیدگاه ایمان گرایانه ای با تفكرات خردگرایانی چون دکارت (  ) ۱6۵۰ – ۱۵96که می
کوشیدند تا فلسفه خودشان را از موضم شم کلی آغاز کنند و از این راه پرپیچ و خم به حقیقت امیور دسیت
یابند ؛ در تضاد و تناقض است.
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